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Tisková zpráva, 19. 11. 2020 

100. VÝROČÍ NAROZENÍ AMÁLIE RODRIGUESOVÉ 

Na sklonku letošního roku a během jara 2021 představuje Portugalské centrum 
v  Praze českému publiku umění jedné z nejvýznamnějších portugalských 
osobností 20. století - zpěvačky, herečky a básnířky Amálie Rodriguesové. Děje se 
tak v rámci oslav stého výročí zpěvaččina narození, které se odehrávají nejen 
v  Portugalsku, ale také v  dalších zemích světa, a připomínají Amáliino dílo 
v nejrůznějších uměleckých zpracováních. 
Portugalské centrum v Praze uspořádá na toto téma vlastní kulturní program 
a  zároveň bude na sociálních sítích pravidelně sdílet portugalské a další 
zahraniční události věnované této umělkyni.  

Amália Rodriguesová (1920-1999) byla mnohostrannou osobností, jejíž odkaz je nejen 
v Portugalsku doposud živý. Svět se stal jejím pódiem a ona využila svého 
jedinečného hlasu, aby rozšířila povědomí o do té doby málo známé hudbě ze země 
na okraji Evropy. 
Umělkyně představila portugalské fado ve více než sto zemích světa. Během své 
padesátileté kariéry vystoupila na nejprestižnějších zahraničních pódiích včetně 
pařízské Olympie, newyorských Carnegie Hall a Lincoln Center nebo v Hollywood 
Bowl a časopis Variety ji v 60. letech zařadil mezi pět nejlepších zpěvaček světa. 
Amália Rodriguesová byla jednou z nejvýraznějších inovátorských postav v rámci 
samotného žánru fado. Bouřila se proti ustanoveným tradicím a měla tak rozhodující 
vliv na konvence představení fada, instrumentaci a výběr textů. I přesto, že nikdy 
nepřestala zpívat tradiční fado, centrem jejího zájmu se stala také portugalská 
erudovaná poezie od středověkých truvérů až po renesančního barda Luíse de 
Camõese nebo současnou literární tvorbu (Manuel Alegre, Pedro Homem de Melo, 
Alexandre O´Neill, José Carlos Ary dos Santos atd.). 
Oslavy stého výročí zpěvaččina narození, pořádané v  tomto a příštím roce, nám 
pomohou lépe si uvědomit, jak významnou osobností Amália Rodriguesová byla a jaký 
odkaz zanechala na současné kulturní scéně. Ve čtvrtek 3. prosince od 19 hodin je na 
programu online přednáška Kristýny Borecké a Josého Riça o životě a odkazu Amálie 
Rodriguesové. Náš přední znalec world music Petr Dorůžka se na fado a Amálii 
Rodriguesovou zaměří v rámci svého poslechového pořadu Sedmé nebe na ČRo Vltava 
v  pátek 4. prosince od 19 hodin. V neposlední řadě duo hudebnic Loucas no fado 
Kristýny Kuhnové a Zdeny Košnarové představí dvě hudební videa emblematických 
písní Rua do Capelão a Barco Negro z Amáliina repertoáru.  
O podrobném programu v roce 2021 bude Portugalské centrum informovat. 
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Program: 

2020 
3. 12. 19h Kristýna Borecká, José Riço: Amália Rodriguesová a její odkaz, přednáška 
4. 12. 19h Petr Dorůžka: Fokus Amália Rodriguesová v pořadu Sedmé nebe (ČRo 
Vltava) 
4. 12. Duo Loucas no fado: Rua do Capelão, premiéra videa 
14. 12. Duo Loucas no fado: Barco Negro, premiéra videa  

Sledujte hashtag #centenariodaamalia na Facebooku a Instagramu Portugalského 
centra a poznejte Amálii Rodriguesovou. 

Web: 

https://institutocamoes-praga.cz/kulturni-program-portugalstiny/ 

Sociální sítě: 

https://www.facebook.com/institutocamoespraga 
https://www.instagram.com/instituto_camoes_praga/ 
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